
V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

 

1. Који проблем се решава законом? 

Досадашњи Закон о јавном здрављу био је заснован на тадашњем знању 

и искуству у овој области и прописи у вези са јавним здрављем се могу наћи у 

законодавним областима изван система јавног здравља.  

Доношењем новог Закона о јавном здрављу у правном систему 

Републике Србије решиће се горе наведени проблем бројних регулатива који се 

односе на јавно здравље, а садржане су у посебним прописима из различитих 

области изван система здравствене заштите, као и усклађивање са кључним 

областима деловања јавног здравља. 

Јавно здравље ће се препознати као приоритетна делатност и 

обезбедиће се примена нових приступа. Овим законом изричито ће се утврдити 

обавеза носиоца и свих учесника у обаљању делатности јавног здравља.  

 

2. Који циљеви треба да се постигну доношењем закона? 

              Циљ доношења овог Закона је остваривање јавног интереса, стварањем 

услова за очување и унапређење здравља становништва путем свеобухватних 

активности друштва. 

Такође треба да се постигне примена приступа „здравље у свим 

политикама” Европске уније и Светске здравствене организације, као и 

оснаживање јединица локалне самоуправе за спровођење активности из области 

деловања јавног здравља. 

 

3. Да ли су разматране друге могућности? 

Од доношења Закона о јавном здрављу („Сл. гласник РС”, број 72/09) 

догодиле су се значајне измене и усвојени нови јавноздравствени документи у 

Европи и свету, које би требало да следи и Република Србија, као и постојање 

горе наведених проблема, тако да је доношење новог Закона о јавном здрављу 

најбољи начин за свеобухватно уређивање и решавање ових значајних 

друштвених проблема. 

У наведеном контексту разматране су могућноти за измене и допуне 

важећег Закона о јавном здрављу, међутим обим измена и новине у радној 

верзији Закона који се предлаже чине нерационалним задржавање текста 

постојећег Закона. 

 

4. Зашто је доношење акта најбољи начин за решавање проблема 

Уређивање области јавног здравља, односно уређивање начела јавног 

здравља, област деловања јавног здравља, друштвена брига за јавно здравље, 

Национални савет за јавно здравље, услови и обавезе за деловање у области 

јавног здравља, и др. представља предмет законске регулативе, те се стога ова 

област може уредити искључиво на овај начин. 



 

5. На кога и како ће утицати предложена решења? 

Предложена решења ће превасходно утицати на државне органе, 

аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, здравствену службу, 

здравствено осигурање, систем социјалне заштите, савете за здравље при 

јединицама локалне самоуправе, васпитно образовне и друге установе, средства 

јавног информисања, привредна друштва, јавна предузећа, предузетнике, 

хуманитарне, верске, спортске и друге организације и удружења, породице и 

грађане. 

Такође, предложена решења ће утицати на оснивање Националног 

савета за јавно здравље, као и на оснаживање института/завода за јавно здравље 

као носилаца активности у области јавног здраља. 

 

 

 

6. Који су трошкови које ће примена закона изазвати грађанима и 

привреди? 

Нису уочени нови трошкови, само боља организација и прерасподела у 

буџетима јединица локалних самоуправа у смислу подршке за унапређење 

здравља и прихватања одговорности за здравствене установе и остале учеснике 

у јавном здрављу на својој територији. 

 

7. Да ли позитивни ефекти закона оправдавају трошкове примене? 

Позитивни ефекти Закона апсолутно оправдавају евентуалне трошкове 

које би локалне самоуправе имале, али само у смислу прерасподељивања 

средстава из постојећег буџета и преусмеравања на активности јавног здравља. 

 

8. Да ли закон стимулише појаву нових привредних субјеката и 

тржишну конкуренцију? 

Закон није намењен тржишној конкуренцији, напротив одређене услуге 

јавног здравља не могу се изложити тржишту јер су од националног интереса 

(провера исправности и безбедности воде за пиће, провера квалитета ваздуха, 

надзор и сузбијање епидемија). 

 

9. Да ли су заинтересоване стране имале прилике да изнесу своје 

ставове о закону? 

              Предложена решења у овом Закону представљају резултат сарадње 

Министарства здравља са институтима/заводима за јавно здравља и осталим 

надлежним субјектима. 

Стручна јавност и остале заинтересоване стране су  имали прилику да 

изнесе своје ставове на спроведеној јавној расправи, а након спроведене јавне 

расправе мишљења и ставови су разматрани, и неке од примедби су уграђене у 



текст новог Закона који се предлаже.  

 

10. Које ће мере током примене закона бити предузете да би се 

остварили циљеви доношења? 

По ступању на снагу овог Закона, неопходно је донети одговарајуће 

прописане подзаконске акте којим се дрфинишу ближи услови у области јавног 

здравља. 

Током примене овог закона спроводиће се све активности које су 

прописане овим законом и посебна пажња биће посвећена успостављању база 

података које су неопходне за спровођење овог закона. 

 

 

 


